Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 8/2020/VIII ze dne 3. 4. 2020
U R 8/2020/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 7/2020/VIII ze dne
25. 3. 2020 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 8/2020/VIII dne 3. 4. 2020 – viz výše, způsob diskuse a
hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Hanu Janštovou a ověřovatele radního
Pavla Ševčíka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/1 bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/2
RMF bere na vědomí podnět zastupitelů Mgr. Romana Lauterkrance, Aloise Langera a
Michaely Nutilové, DiS., ze dne 29. 3. 2020, vedený pod č.j. MUF-ÚKS-777/2020/NAJ, ve
věci revize rozpočtu města Fryšták na rok 2020 v návaznosti na vývoj ekonomiky v období
pandemie Coronaviru, zejména v položce výhledu daňových příjmů, dopadu změny
výhledu příjmů do salda a krytí jeho schodku s tím, že o této záležitosti rada města jednala
již před podáním této žádosti a dále přijala usnesení č. U R 7/2020/VIII/2b) ze dne
25.3.2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 8/2020/VIII/3
RMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 6/2019/VIII/15c.b) ze dne 13. 11. 2019 bere na
vědomí zápis z Finančního výboru při ZMF a pracovní skupiny ve věci možného
spolufinancování infrastruktury nově vznikajících lokalit pro bydlení v rámci záměrů
realizovaných jinými investory než městem Fryšták, a z důvodu blížící se ekonomické
recese doporučuje ZMF schválit, že město Fryšták nebude na budování infrastruktury
přispívat žádnému subjektu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
zasedání ZMF
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 8/2020/VIII/4a)
RMF bere na vědomí zápisy Krizového štábu města Fryšták ze dne 15. 3. 2020, 18. 3. 2020,
24. 3. 2020 a 1. 4. 2020 bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/4a) bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/4b)
RMF schvaluje otevření provozu hospodářského dvora úseku Technických služeb
Fryšták pro odběr odpadu od obyvatel města s těmito podmínkami: zahájení provozu od
4. 4. 2020, režim zimního provozu (středa 14 – 18 hodin, sobota 8 – 13 hodin), povinnost
občana prokázat se kartičkou s čárovým kódem, povinnost občana bezpodmínečně
uposlechnout pokynů obsluhy dvora, nerealizuje se evidence odebraného odpadu v rámci
systému MESOH města Fryšták - vše do odvolání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/4b) bylo schváleno.
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U R 8/2020/VIII/4c)
RMF schvaluje pořízení 3D tiskárny pro tisk ochranných štítů pro zdravotníky, hasiče,
zaměstnance sociálních služeb a případné další zájemce, přičemž po skončení využití této
tiskárny pro účely boje s pandemií koronaviru Covid 19 bude tato tiskárna převedena
místní základní škole pro potřebu výuky.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/4c) bylo schváleno.
Termín:
dle situace na trhu
Zodpovídá: Ing. P. Gálík
U R 8/2020/VIII/4d)
RMF schvaluje nákup 3 ks Anti-Coronavirových hygienických stojanů pro dezinfekci
rukou na veřejných plochách od firmy COLMEX, s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42,
130 00 Praha 3, IČ29037221, v celkové ceně 64.437 Kč bez DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/4d) bylo schváleno.
Termín:
6. 4. 2020
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 8/2020/VIII/4e)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 7/2020/VIII/2c.a) ze dne 25. 3. 2020 schvaluje
odpuštění (prominutí) nájmů podnikatelům přímo dotčeným opatřeními Vlády ČR
v rámci boji s nákazou koronaviru Covid-19, využívajícím nebytové komerční prostory
ve vlastnictví města, a to s platností k 1. 3. 2020 až do odvolání s tím, že nebyly odeslány
výzvy v souladu s usnesením RMF č. U R 7/2020/VIII/2c.b) ze dne 25. 3. 2020 ve věci
neplacení nájemného, a to do doby vyjasnění přístupu k jednotlivým nájemcům
s odkazem na stanoviska k vyhodnocení rozsahu dopadů jednotlivých opatření vlády na
konkrétní podnikatelské subjekty, a ukládá Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO,
připravit návrh dodatků k nájemním smlouvám, popř. jiné právní tituly, které právně
ošetří nově vzniklý ekonomický stav nájemce a pronajímatele.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/4e) bylo schváleno.
Termín:
příští RMF
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 8/2020/VIII/4f)
RMF v zájmu řešení mimořádné události, kterou představuje pandemie koronaviru, ve
smyslu ustanovení § 16 písm. b) odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění, a s odkazem na ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k individuálním okolnostem v obci a
s odkazem na ust. § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje podání podnětu Městskému úřadu Fryšták, Ekonomickosprávnímu odboru jakožto správci poplatků, ve věci prominutí poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2020, a to v plné výši stanovené v čl. č. 4 Obecně závazné vyhlášky města
Fryšták č. 4/2019, a to všem poplatníkům, kteří jsou uvedeni v čl. č. 2 předmětné obecně
závazné vyhlášky, tj. všem poplatníkům, na které se tato povinnost vztahuje, a to za
účelem zmírnění negativních dopadů nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru
COVID-19 na občany města Fryšták.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/4f) bylo schváleno.
Termín:
20. 4. 2020
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
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U R 8/2020/VIII/5
RMF schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. 15/2020/IVVS mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
a spol. SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., Dlažánky č. 305/16, 796 01 Holešov,
IČ46900250, zast. Ing. Jaromírem Tomšů, jednatelem společnosti, k nevýhradnímu
užívání SW aplikace IVVS v rámci městského rozhlasu Fryšták, v ceně 1.499 Kč bez DPH
vždy na dobu platnosti licence – tj. na každých 12 měsíců (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Mgr. P. Nášel
U R 8/2020/VIII/6a)
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové, sociální a pro rodinu č. 4/2020 ze
dne 22. 3. 2020 bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/6a) bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/6b)
RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
organizaci Středisko rané péče EDUCO, z. s., se sídlem Chlumská 453, 763 02 ZlínLouky, IČ26986728, zast. Ing. Dagmar Machovou, ředitelkou, a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč organizaci Středisko rané péče
EDUCO, z. s., se sídlem Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky, IČ26986728, zast. Ing.
Dagmar Machovou, ředitelkou, za účelem částečného pokrytí provozních nákladů
v daném roce 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/6b) bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 8/2020/VIII/6c)
RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000 Kč pro rok 2020
Domovu pro seniory Lukov, p. o., na adrese Hradská 82, 763 17, Lukov u Zlína,
IČ70850941, zast. Ing. Michaelou Procházkovou, ředitelkou, a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000 Kč Domovu pro seniory Lukov, p.
o., na adrese Hradská 82, 763 17, Lukov u Zlína, IČ 70850941, zast. Ing. Michaelou
Procházkovou, ředitelkou, za účelem dokrytí osobních nákladů, tj. mzdové náklady,
zákonné sociální a zdravotní pojištění a základní příděl do FKSP.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/6c) bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 8/2020/VIII/6d)
RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč pro rok 2020
organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o., na adrese Na
Hrádku 100, 763 16 Fryšták, IČ70850917, zast. Mgr. Ing. Adélou Machalovou, ředitelkou,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč organizaci
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o., na adrese Na Hrádku 100, 763
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16 Fryšták, IČ70850917, zast. Mgr. Ing. Adélou Machalovou, ředitelkou, za účelem
částečného pokrytí financování provozních výdajů pro rok 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/6d) bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 8/2020/VIII/7a)
RMF ruší svá usnesení č. U R 5/2020/VIII/38a.a), č. U R 5/VIII/38a.b) a č. U R 5/VIII/38b)
ze dne 26. 2. 2020 a 28. 2. 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/7a) bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/7b)
RMF schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ002583916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a
MS Fryšták Dolní Ves, z. s., J. Kvapila 334, 763 16 Fryšták, IČ48472816, zast. Zdeňkem
Fišerem, předsedou sdružení, uzavřenou dne 25. 2. 2014, a to vzájemnou dohodou ke dni
6. 4. 2020 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/7b) bylo schváleno.
Termín:
6. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 8/2020/VIII/7c.a)
RMF v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, schvaluje z důvodu podpory
sportovních aktivit krátkodobou výpůjčku městských pozemků p. č. 1156 - vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 2490 m2, p. č. 1155 - trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond, o výměře 5087 m2, p. č. 1164 - trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, o výměře 5099 m2, p. č. 784/2 - lesní pozemek, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, o výměře 9213 m2, p. č. 1144 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 1305 m2, a p. č. 1149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 381 m2, vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli p. ***, bytem ***, na dobu určitou od 6. 4. 2020 do
4. 5. 2020, za účelem využití pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních
RC modelů a jako stanoviště klubu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/7c.a) bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/7c.b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce pozemků mezi městem Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ002583916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a p. *** Grygerou, bytem ***, na výpůjčku městských pozemků p. č. 1156 - vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 2490 m2, p. č. 1155 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 5087 m2, p. č. 1164 - trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond, o výměře 5099 m2, p. č. 784/2 - lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 9213 m2, p. č. 1144 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1305 m2, a p. č. 1149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
381 m2, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na dobu určitou od 6. 4. 20202 do 4. 5. 2020, za
účelem využití pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních RC modelů a
jako stanoviště klubu (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/7c.b) bylo schváleno.
Termín:
6. 4. 2020
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Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 8/2020/VIII/7d)
RMF v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a z důvodu podpory sportovních aktivit ve městě Fryšták
schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků p. č. 1156 - vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 2490 m2, p. č. 1155 - trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond, o výměře 5087 m2, p. č. 1164 - trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, o výměře 5099 m2, p. č. 784/2 - lesní pozemek, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, o výměře 9213 m2, p. č. 1144 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 1305 m2, a p. č. 1149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 381 m2, vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli p. ***, bytem ***, na dobu určitou 5ti let,
s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem dlouhodobého užívání
pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních RC modelů a jako stanoviště
klubu, a uzavření smlouvy o výpůjčce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/7d) bylo schváleno.
Termín:
7. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 8/2020/VIII/8
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
zajištění zakázky malého rozsahu pro realizaci zakázky malého rozsahu „Zpracování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu” ve složení: Ing. Pavel Dohnal / Kateřina
Večeřová, Mgr. Libor Sovadina / Pavel Ševčík, Ing. Pavel Gálík / Gabriela Najmanová,
MBA
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/8 bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/9
RMF bere na vědomí informace Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci průběhu
realizace stavby „Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského“ a s
odkazem na změnové listy č. 1 vícepráce a č. 2 méněpráce schvaluje uzavření dodatku č.
2 (viz příloha č. 5 tohoto zápisu) ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2019 na realizaci akce
Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského“ mezi městem Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a fou DIPS ZLÍN, spol. s r. o., se sídlem Nábřežní 599, 760 01 Zlín, IČ49976311,
zast. Ing. Josefem Přikrylem, jednatelem, kterým se mění:
a) čl. č. V. - Cena díla, odst. 1, původní cena díla ve výši 1.913 111,08 Kč bez DPH, tj.
2.314 864,08 Kč vč. DPH, se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 62.744,35 Kč bez DPH,
tj. 75.920,35 Kč vč. DPH, a cena díla se nově stanovuje na částku ve výši 1.975 855,43 Kč
bez DPH, tj. 2.390 785,07 Kč vč. DPH,
b) čl. č. V. - Cena díla, odst. 1, a to tak, že cena navýšená na částku v celkové výši
2.390 785,07 Kč vč. DPH se snižuje o hodnotu méněprací ve výši 144.426,92 Kč bez DPH,
tj. 174.756,92 Kč vč. DPH, a to tak, že se konečná celková cena díla stanovuje na částku
ve výši 1.831 428,51 Kč bez DPH, tj. na částku 2.216 027,51 Kč vč. DPH s tím, že ostatní
ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
3. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
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U R 8/2020/VIII/10
RMF bere na vědomí informaci OTH o vyjádření vlastníků RD, čp. ***, ul. Přehradní, a
a negativní stanovisko spol. E.ON Distribuce k možnému umístění lampy veřejného
osvětlení na stávající sloup VN na pozemku p. č. 953/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a
odkládá rozhodnutí v dané věci v důsledku nedostatečně zpracovaného materiálu ze
strany odboru technického hospodářství.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
příští RMF
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 8/2020/VIII/11
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 3. 2020 pořízený
ve smyslu ust. bodu č. 1 b) Zásad č. 1/2016, a vítěze veřejné zakázky na akci „Oprava
části vjezdu u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku“ a z důvodu očekávané
ekonomické recese a z důvodu, že tato oprava nebyla plánovaným výdajem města na r.
2020 ruší tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal (odpovědi firmám, které se zúčastnili VŘ)
U R 8/2020/VIII/12a)
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 4. 2020, pořízený ve
smyslu ust. bodu č. 2 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Pojízdný přívěs / drtič větví“, a to fu LASKI, s. r. o., Blíšťka 263/16, 798
17 Smržice, IČ45479593, zast. Ing. Zdeňkem Zapletalem, jednatelem, s cenovou nabídkou
ve výši 247.000 Kč bez DPH, tj. 298.870 Kč vč. DPH, bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/12a) bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/12b)
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou LASKI,
s. r. o., Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice, IČ45479593, zast. Ing. Zdeňkem Zapletalem,
jednatelem, na realizaci akce „Pojízdný přívěs / drtič větví“, a to v ceně 247.000 Kč bez
DPH, tj. 298.870 Kč vč. DPH (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/12b) bylo schváleno.
Termín:
3. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
ÚKOL:
RMF ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit na dvoře TS Fryšták
vyčlenění místa pro uložení štěpky pro potřeby občanů.
Termín: ihned
U R 8/2020/VIII/13a)
RMF bere na vědomí informaci o formálním zániku spol. OPTIMUM – centrum pojištění,
s. r. o., se sídlem Smetanova č. p. 1484, 755 01 Vsetín, IČ25837001, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 20599, ke dni 16. 3. 2020, a to v
důsledku fúze sloučením se spol. RENOMIA, a. s., sídlem Holandská, č. p. 874, 639 00
Brno, IČ48391301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. B 3930, jako společností nástupnickou.
strana číslo 6/14 R 8/2020/VIII

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/13a) bylo schváleno.
U R 8/2020/VIII/13b)
RMF schvaluje udělení plné moci spol. RENOMIA, a. s., sídlem Holandská č. p. 874,
639 00 Brno, IČ48391301, za účelem zpracování nabídky pojištění, zprostředkování,
sjednání, rozšíření, případně přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a
pojišťovnou, k zastoupení zmocnitele při řešení jeho škodných a pojistných událostí a k
dalšímu veškerému styku s pojišťovnou (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/13b) bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 8/2020/VIII/14
RMF schvaluje RO č. 1/2020
Výdaje
(snížení)

6171 – místní správa

- 70.000, -Kč

Výdaje
(zvýšení)

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

+ 70.000, - Kč

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/14 bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 8/2020/VIII/15
RMF bere na vědomí žádost dodavatele stavby „Odstranění, stavební a terénní úpravy a
změna využití objektu, č.p. 16, ulice P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, tj. fy PROVING,
s. r. o., Poštovní 4180, 768 24 Hulín, IČ26244888, ve věci návrhu na změnu termínu
dokončení díla a s odkazem na předloženou důvodovou zprávu schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2019, uzavřené mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
a fou PROVING, s. r. o., Poštovní 4180, 768 24 Hulín, IČ26244888 , zast. Ing. Zbyňkem
Schafferem, jednatelem, kterým se mění čl. IV. – Doba plnění a místo plnění, část Doba
plnění, Smlouvy o dílo, který nově zní: „Doba realizace do 29. 5. 2020“ s tím, že ostatní
ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2020/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
8. 4. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal

Zápis vyhotoven dne: 9. 4. 2020
Zapsala: Hana Janštová
Ověřil: Pavel Ševčík
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ivana
Plšková

Digitálně podepsal
Ivana Plšková
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